
Träning under och efter 
graviditet

- Sara Wiss -
 Personlig tränare / mamma / idrottare



Träna under graviditeten?
Varför träna under graviditeten?

“Jag har hört att…”

Forskningen är ung. Riktlinjer har ändrats mycket senaste 
åren och kommer troligen fortsätta uppdateras.

Basutbildning 2016, fördjupat mentorskap; Träning och 
obstetrik 2020.



Vem är jag?
Sara Wiss, 35 år, från Åland.

Alltid älskat idrott, träning och hälsa. Gör 
en ovanligt sen elitsatsning i friidrott. 
2022 —> SM-finalist på 100 meter samt 
Veteran VM guld på samma distans.

Wiss Wellness - personlig träning, grupper 
och företag. 

Möter gravida och nyblivna mammor i min roll 
som personlig tränare.

Mamma (2017 & 2020)



ACOG COMMITTEE OPINION

- fysisk aktivitet -> god hälsa genom hela livet (ink graviditet)
- låg risk för skada (mamma/bebis), träning visas fördelaktigt med vissa 

modifieringar pga anatomiska och fysiologiska förändringar samt fostrets behov
- Kvinnor med okomplicerade graviditeter ska uppmuntras att fortsätta konditions- 

och styrketräna under och efter graviditeten. 
- Kvinnor med medicinska komplikationer bör få rekommendation av 

gynekologer/fysioterapeuter inom obstetrik ang träning eller avrådan från 
träning

- mer forskning krävs för att studera träningseffekter under graviditet för att 
veta optimal frekvens, typ av aktivitet, intensitet för hälsan på mamman och 
fostret

PHYSICAL ACTIVITY AND EXERCISE DURING PREGNANCY AND THE POSTPARTUM PERIOD
APRIL 2020



Positiva effekter av träning under graviditet:

- fler vaginala förlossningar
- minskad spänning och trötthet
- mindre ångest och oro
- förbättrad självkänsla och kroppskännedom
- minskad risk för ohälsosam viktuppgång
- mindre belastning på leder och ligament
- minskad risk för depression och hjärt & kärlsjukdomar, 

diabetes, högt blodtryck…
- minskad risk för komplicerade förlossningar, för tidig 

start av förlossning, samt vaginala bristningar
- snabbare återhämtning



Min roll som tränare

1. minska rörelserädsla / bromsa (kunskap och erfarenhet)
2. modifiera övningar (byt ut istället för att ta bort)
3. motivera, lyft blicken och se hela bilden

Möta kvinnan där hon är!



Trimester 1 (v.1-12)
- Nu sker många förändringarna i kroppen vilket kan leda 

till extra trötthet, illamående och en sänkt kapacitet.

● ökad blodvolym
● ökad slagvolym
● ökad hjärtfrekvens



Träna hur?
- Om det känns okej, fortsätt träna som vanligt
- Om du inte har tränat innan så är det ett bra tillfälle 

att trappa upp din aktivitet.
- Styrketräna gärna för att stärka upp kroppen.

Undvik: dykning (osäkert hur trycket påverkar fostret)



Tecken på att trappa ner eller avbryta träningen:

- yrsel
- andnöd
- kraftig huvudvärk
- bröstsmärtor
- blödning
- sammandragning
- onormal muskelsvaghet
- smärta/svullnad av ben eller vader
- kraftig värk i rygg, buk eller bäcken



Trimester 2 (v. 13-27)
● Ökad tillväxten av magen och eventuellt kroppen (vätska). 

Magmusklerna kan börja separeras för att ge mer plats åt 
det växande barnet.

● Ökad belastning på bäckenbotten
● Hormonet relaxin ökar vilket gör leder och ligament 

mjukare.
● Vanligt med både nästäppa och halsbränna



Träna hur?
Idrotter och kontaktsporter kan man ofta träna fram till 
vecka 16-20 om det känns bra. Runt vecka 20 rekommenderas 
att anpassa sin träning mer skonsamt för bäckenbotten samt 
lägre risk för slag/fall.

- Vad är bäckenbotten och hur påverkas den?
- Magdelning / Diastas?



Bäckenbottenmuskulaturen



Magmuskeldelning:



Undvik (ändra):
- yttre riskfaktorer
- hopp, löpning
- ojämn belastning (om problem med bäckensmärta)
- liggande övningar (Vena Cava-syndrom)
- ytterlägen
- tunga lyft/övningar som ger högt tryck mot bäckenbotten 

eller magmusklerna.



Tänk så här:

- Bra hållning och fin teknik
- bär barnet nära ryggraden
- undvik högt buktryck
- undvik hopp och stötar



Trimester 3 (v.28-40)
Sista delen av graviditeten kan vara både 
fysiskt och psykiskt krävande.

Det är vanligt att man känner sig tröttare igen 
och kapaciteten sänks. 

Magen/kroppen kan kännas stor och tung och 
tyngdpunkten samt hållningen förändras.



Bild lånad av mamafitness.com



Träna hur? 
- Fokusera hållning och kroppens baksida
- styrketräning, promenader, eller annan aktivitet som 

känns bra.
- Istället för att ta bort, byt ut
- Modifiera så att du kan fortsätta med det du gillar 

(knäböj, marklyft, frivändningar, löpning, crossfit, 
skivstång/hantlar)

- Bäckensmärta? - jämn fördelad vikt eller sittande
- Bra tid för avslappning / meditation (profylax) 
- bäckenbotten samt inre bålmuskulatur





Efter förlossningen
(fjärde trimestern)



Kroppens läkning
● 6-8 veckor tar det för livmoder att dra ihop sig samt för 

såret av moderkakan att läka
● Magmuskeldelningen har en bra självläkning första åtta 

veckorna men fortsätter att läka upp till ett år.
● Vid kejsarsnitt (stor bukoperation) undvik alla lyft i 

6-8v. Öka belastning succesivt vecka 8-12 och följ 
rehabiliteringen (av läkare) efter operationen.



Första tiden
Hitta in i era nya rutiner, lär känna bebis. Ingen stress 
att börja träna men som alltid bra med rörelse!

- Att träna bäckenbotten och inre bål är en bra början och 
kan göras så snart du vill och orkar.

- Barnvagnspromenader och rörelser som ökar successivt.
- Sträck ut och aktivera axlar/rygg, blir lätt väldigt 

statiskt första tiden.

Sömn och kost påverkar din energi så försök att prioritera 
dessa så gott du kan, speciellt om du ska orka träna.



Träning av bäckenbotten: 
bra att kunna, men fastna inte här

- Hitta och känn knipet:
● tre olika (ändtarm, slida, urinrör)
● knip/lyft alla samtidigt
● Om du hittar rätt, fokusera styrkeknip och ta i 

ordentligt
- Olika knip:
● styrkeknip, uthållighetsknip samt snabba knip.
● överspänd bäckenbotten? Kontakta barnmorska/fysio



Träning av inre bålmuskulaturen: 
bra att kunna men fastna inte här
- Neutral ryggrad (fyrstående)
- Slappna av i magen och låt den sjunka ner, utan att 

svanka
- På utandning (SSS-ljud) lyft nedre delen av magen/naveln 

upp/bak mot ryggraden utan att krumma.
- Tänk lätt stöd, ta inte i för mycket.
- Ryggen skall vara neutral hela tiden.

fyrstående aktivering

https://www.instagram.com/p/BN91TiKh596/?taken-by=sara.wiss


Vad jag möter:

- Rädd att göra fel eller att “förstöra kroppen”
- Dåligt samvete för utebliven knipträning
- Ivrighet (prestation och/eller vikt/form)
- Oro kring diastas (mäta/känna/gå ihop?)
- Oro om bäckenbotten (hur ska det kännas? Överspändhet?)
- Frågor om urinläckage

Ont:

- ländrygg, bäckensmärta, ärr vid snitt, handleder, axlar.



Mina tre punkter:

● rörelserädsla
● hållning / position 
● progression för hela kroppen, göra en plan för kvinnan



Exempel på progression

1. Hållning och kroppskännedom (testa praktiskt)
- Vattenskålen & vattenfallet (cylindern)
2. Basövningar 10-15 reps (helkropp, cirkel)
3. Öka belastning (färre repetitioner, superset)
4. Utmana rörelserna (enbensövningar, större rörelser, 

snabbare rörelser, ostabilt m.m.).
5. Specifik träning (löpning, styrkelyft, bollsport m.m.) 

OBS, ny progression!



Frågor?


